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Θα σας άρεσε να είστε πειρατές; Να οργώνε-
τε τις θάλασσες με τη γαλέρα σας, αναζητώντας 
κρυμμένους θησαυρούς; Ή μήπως φοβάστε τα 
κύματα και τρέμετε στην ιδέα ότι θα καταλήξε-
τε ναυαγοί σε κάποιο ερημονήσι; Ε λοιπόν, αυτό 
ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα στον μικρό Κοπέρ-
νικο και την παρέα του. 
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. 
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Ήταν καλοκαίρι και οι τέσσερις φίλοι περνού-
σαν όμορφα τις μέρες τους, παραθερίζοντας όλοι 
μαζί σε μια υπέροχη παραλία.

«Νομίζω ότι το παράκανες με τα κάστρα στην 
άμμο. Σε λίγο δεν θα ’χουμε χώρο να περπατή-
σουμε!» είπε η ∆άφνη στον Φοίβο, που εκείνη τη 
στιγμή αναποδογύριζε με προσοχή το κουβαδά-
κι του, ολοκληρώνοντας έτσι τον τριακοστό έκτο 
πύργο του.

«Θέλω να είμαι προετοιμασμένος, ∆άφνη. 
Όταν θα μας επιτεθούν οι πειρατές του καπετάν 
Γκριζομάλλη από τη θάλασσα, μόνο οι τριάντα 
έξι πύργοι μου θα μπορέσουν να τους σταματή-
σουν».

«Τι εννοείς, Φοίβο; Οι πύργοι σου διαλύονται σε 
τριάντα έξι δευτερόλεπτα!» τον κορόιδεψε ο Κο-
πέρνικος, ρίχνοντας στο κάστρο έναν σαρωτικό 
πίδακα νερού με το νεροπίστολό του.

«Πολύ ωραία, εξυπνάκια, έχεις άλλους τριάντα 
δύο πύργους να διαλύσεις. Για να σε δω!» απάντη-
σε θυμωμένος ο Φοίβος, κι ετοιμάστηκε για μάχη 
βάζοντας το κουβαδάκι του για περικεφαλαία και 
το φτυάρι του μπροστά για σπαθί.
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«Έι, παιδιά, σύρμα!» αναφώνησε ξαφνικά ο Μι-
χαήλ, ο τέταρτος της παρέας, που παρατηρούσε 
απ’ άκρη σ’ άκρη την ακτή με τα κιάλια του. Τα 
παιδιά έστρεψαν το βλέμμα τους προς την άκρη 
της παραλίας. 

«Νά τος! Έρχεται πάλι! Σκύψτε!» είπε και κρύ-
φτηκαν όλοι πίσω από το κάστρο του Φοίβου. 

Την ίδια στιγμή, στην άκρη της παραλίας, ξε-
πρόβαλλε ένας ηλιοκαμένος άντρας με γκρίζα μα-
κριά μαλλιά, ριγέ ασπρόμαυρη μπλούζα και μια 
φθαρμένη βερμούδα που άφηνε ακάλυπτο το ξύ-
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